
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           5102/10/10 

 دخل الدوريلل األول دوقصن
 م(41/02/2042بتاريخ ) ثالثاءفي يوم ال كما األسبوعي التقرير

 
 نبذة عن الصندوق:

 من منتظم سنوي  نصف دوري نقدي دخل تحقيق إلى يهدف مفتوح، استثماري  صندوق 

 السعودي األسهم سوق  في املدرجة املتميزة السعودية الشركات في موجوداته استثمار خالل

ويستهدف الصندوق  الجيدة النقدية التوزيعات وذات اإلسالمية الشريعة مع واملتوافقة

  %5تحقيق توزيعات بنسبة 
 
 األموال في رأسمالي نمو تحقيق إلى الصندوق  يهدف كما. سنويا

 .للسوق  الرئيس ي املؤشر يتجاوز  أن متوقع بعائد الطويل و املتوسط األجل خالل املستثمرة

 
 ملخص خصائص الصندوق:

 

 م10/03/2012 التشغيل تاريخ

 استثمار طويل األجل نوع االستثمار

 ريال 50,000 الحد األدنى لالشتراك

 ريال 10,000 الحد األدنى لإلضافة

 يومي األحد والثالثاء من كل أسبوع أيام التقييم

   في أي يوم عمل التخارج

 مؤشر تداول  املؤشر االسترشادي
 

 

 

 
 تقييم الصندوق:

 

 ريال سعودي 10.00 التأسيسسعر الوحدة عند 

 )بعد خصم التوزيعات( يريال سعود9.1879  سعر الوحدة الحالي 

 )بعد خصم التوزيعات( %8.12- تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 

 )شامل التوزيعات( %30.28 تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 
 

 

شييييييامل  مقييييييار  ألصاد الصييييييندوق منييييييذ  داييييييية الت يييييي يلتقييييييييم 

 التوزيعات:

م علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع تجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوز 2042انهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوق األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهم السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعودي العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه أن يتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدير الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق سياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  . هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا و مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن املخطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط%1ال

م ترتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول تخفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  مخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاطر 2042إسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثمارية حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرة خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالل العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أدنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتويا ها و إسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتغالل الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىركات 

الواعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة و ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي يتوقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع أن تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتفيد مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن خطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط التنميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة و بر يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 .2000اململكة 

 شهري  أسبوعي 
من بداية 

 م2042عام 

عام 

 م2016

عام 

 م2045

عام 

 م2041
أداء 

 %42.12 %-12.98 2.01 %1.17- %1.56 %0.04 الصندوق 

TASI -0.00% 0.35% 3.09-% 1.24 11.87-% 0.51-% 

 
 التوزيع القطاعي الستثمارات الصندوق:

  

 
  

 
 تحليل أصاد سوق األسهم السعوصي:

أي ما  %2.0ارتفاع بنحو  مؤشر السوق السعودي تعامالت األسبوع املاض ي على  أنهم 

 عند  422يعادل 
 
نقطة، ومن املتوقع أن يستمر مؤشر السوق  2404نقطة مغلقا

السعودي األسبوع املقبل في مساره االيجابي في ظل استقرار أسعار النفط عند مستويات 

 ايجابية.

يوم  طفيفا وفيما يخص األسواق العاملية، سجل مؤشر "داو جون " الصناعي ارتفاعا

بإغالقه  % 4.0 نقاط ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1الجمعة بنحو 

 يوم الجمعة بنسبة  نقطة، كما سجل 20221 عند
 
،   %0.0خام "برنت القياس ي" ارتفاعا

 .% 4.2دوالر للبرميل، مسجال خسائر أسبوعية بنحو  55.04ليغلق عند 

 
 الت ير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 التغير األسبوعي م6102عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %1.72 %4.4 أمريكا )داوجون (

 %0.56 %2.2 (100اململكة املتحدة )فوتس ي 

 %0.77 %2.4 (400املانيا )داكس 

 %0.81 %0.1 فرنسا )كاك(

 %0.75- %0.6 (225اليابان )نيكاي 

 %1.59- %1.8- خام برنت

 %0.26 %7.6 الذهب

 %1.82- %1.10- تداول ) تاس ي(
 

 

 
 مقارنة أصاد الصندوق  المؤشر العام لسوق األسهم السعوصي:
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-10.00%
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(تداول لألسهم السعودية  )معدل تغير األداء بالمق ارنة مع مؤشر  

صندوق األول للدخل الدوري   مؤشر تداول


